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Resumo Algoritmos de aprendizado de máquina são uma alternativa
muito interessante para muitos problemas em mineração de dados. En-
tretanto, a maioria das pesquisas em aprendizado de máquina trata pro-
blemas bem definidos (como gerar um modelo de classficação), com con-
juntos de dados pequenos, bem comportados e relativamente bem pre-
parados para a tarefa. Além disso, os objetivos da tarefa de aprendizado
estão bem definidos, tal como maximizar a taxa de acerto dos modelos
de classificação. Mineração de dados, no entanto, apontou diversas no-
vas direções para pesquisas em aprendizado de máquina. Nesta Tese de
Doutoramento, exploramos essa interação entre aprendizado de máquina
e mineração de dados e propomos novas soluções para alguns problemas
que surgiram a partir da aplicação de algoritmos de aprendizado em
problemas reais de mineração de dados.

1 Introdução

Neste artigo são descritas, de maneira resumida, as principais contribuições da
tese de doutoramento de Ronaldo C. Prati [1]1. Essa tese de doutoramento tem
como tema aprendizado de máquina e uma de suas mais diretas aplicações, o
seu uso efetivo no processo de mineração de dados. Este artigo está organizado
da seguinte maneira: na Seção 2 são descritos os objetivos da tese. Na Seção 3
são discutidos, em maiores detalhes, as contribuições desta tese. Finalmente, na
Seção 4 são apresentadas as conclusões do trabalho.

2 Objetivos

A mineração de dados abriu diversas novas fronteiras para pesquisas em apren-
dizado de máquina. Em vários aspectos, ela requer atenção em problemas que
1 Por restrições de espaço, somente as referências oriundas da tese de doutorado são

apresentadas. As demais referências relacionadas aos temas aqui tratados utilizadas
no desenvolvimento do trabalho encontram-se na tese do doutoramento.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-01092006-155445/


não receberam tratamento na área, ou propicia uma visão renovada em proble-
mas que tiveram um pequeno interesse da comunidade devido à falta de dados
reais relevantes. O principal objetivo desta tese é explorar alguns desses proble-
mas que surgiram (ou reaparecem) com o uso de algoritmos de aprendizado de
máquina no processo de mineração de dados. Mais especificamente, durante o de-
senvolvimento desta tese, nos concentramos em propôr soluções para os seguintes
problemas:

– Podemos explorar algum método de busca alternativo na geração de con-
juntos de regras de conhecimento? Como o desempenho desse método se
compara com outros métodos?

– Conjuntos de dados com classes desbalanceadas podem piorar o desempenho
de algoritmos de aprendizado? Como? Em que condições? Podemos compen-
sar o problema causado pelas classes desbalanceadas? Como?

– Como combinar diversos rankings de tal maneira a construir um ranking final
com melhor desempenho que os rankings originais para o problema de or-
denação binária? Como o desempenho desse ranking se compara com outras
abordagens? Como utilizar rankings para derivar modelos de classificação?

3 Principais contribuições

As principais contribuições desta tese podem ser reunidas nas propostas e resul-
tados obtidos nos seguintes três grandes grupos:

– novas abordagens para a geração de regras;
– exploração de problemas relacionados à proporção de exemplos entre as clas-

ses, principalmente proporções muito desbalanceadas dentro do contexto de
aprendizado de máquina; e

– um novo método para a combinação de rankings em problemas de ordenação
binária.

No primeiro grupo destacam-se duas abordagens: na primeira, foi proposto
um novo método para a geração de regras de exceções a partir de regras ge-
rais [2,3,4,5,6]. Esse método está baseando em um prinćıpio simples: primeira-
mente um algoritmo de aprendizado de máquina tradicional é utilizado para a
indução de regras gerais; após, procuramos nas regras com altas taxas de erro
por associações entre os exemplos incorretamente classificados e as classes dife-
rentes daquela prevista pela regra geral. Na segunda abordagem para geração de
regras, foi proposto o algoritmo Roccer [7,8], que faz seleção de regras baseado
na análise ROC. O prinćıpio por trás do algoritmo também é simples: uma nova
regra é inserida somente se ela leva a um ponto que está fora da curva formada
pela região convexa das regras que compõem o modelo. O algoritmo também
possui outras qualidades, como um mecanismo impĺıcito de backtracking.

Quanto à proporção de exemplos entre as classes, primeiramente explora-
mos a hipótese de que o grau de desproporção entre as classes não é o único



fator para a queda de desempenho em conjuntos de dados com classes desba-
lanceadas, mas também participam o grau de sobreposição entre as classes e a
quantidade absoluta de exemplos na classe minoritária [9,10]. Após, apresenta-
mos resultados experimentais com vários métodos diferentes de balanceamento
artificial de classes, dentre eles alguns por nós propostos [11,12]. Também repor-
tamos resultados para averiguar o relacionamento entre classes desbalanceadas
e pequenos disjuntos [13]. Um outro resultado obtido está relacionado com a
sensitividade do algoritmo de aprendizado semi-supervisionado multi-visão Co-
training à proporção de exemplos em cada classe que são rotulados em cada
iteração do algoritmo [14].

Finalmente, desenvolvemos um novo método para a combinação de rankings,
denominado BordaRank, em um ranking final para problemas de ordenação
binária . Esse método está baseado no método de votação por preferências borda
count. Em linhas gerais, o método tem como entrada vários rankings e computa
o ranking médio de cada caso. Essa abordagem, ainda que simples, mostrou-se
competitiva com métodos mais sofisticados.

Além desses, outros trabalhos relacionados foram publicados. Em [15,16]
comparamos o desempenho do Roccer com um algoritmo que também faz
seleção de regras, mas utilizando um algoritmo genético cuja função de aptidão
é a área abaixo da curva ROC (AUC). Em [17] utilizamos algoritmos genéticos
para a construção de regras. Em [18,19], propomos um método simbólico para
a construção de ensembles de modelos de classificação. Em [20,21] exploramos a
idéia de utilizar rankings para a avaliação de métodos de seleção de atributos.
A idéia de combinar diversos algoritmos de seleção de atributos por meio de
rankings foi testada em [22]. No restante desta seção descrevemos brevemente
essas contribuições.

3.1 Descoberta de exceções a partir de regras gerais
Uma das principais caracteŕısticas de regras gerais é que essas regras apresentam
exceções. Intuitivamente, exceções contradizem uma regra mais geral ou de senso
comum. Diversos métodos foram propostos na literatura para extrair exceções.
Entretanto, esses métodos são geralmente voltados para geração de regras de
associação, e poucos desses métodos podem ser aplicados para extrair exceções
a partir de regras de classificação. A abordagem proposta na tese para encontrar
exceções a partir de regras de associação considera duas etapas, descritas a seguir:

Etapa 1 — indução de regras de senso comum. Nessa etapa, é utilizado
um algoritmo de aprendizado de máquina tradicional para a indução de regras
de classificação. Normalmente, o usuário para aqui a atividade de extração de
regras, avaliando e analisando as regras induzidas. Na abordagem proposta, esta-
mos especialmente interessados na indução de regras gerais ou de senso comum.
Em outras palavras, a idéia é não permitir, nesta etapa, a indução de regras
muito especializadas. Isso pode ser conseguido, por exemplo, manipulando apro-
priadamente os parâmetros do algoritmo de aprendizado2.
2 Como é dependente do algoritmo, essa manipulação pode variar muito de algoritmo

para algoritmo. Em árvores de decisão (utilizadas no estudo de caso), por exemplo,
pode-se variar o ńıvel de poda da árvore.



Etapa 2 — procura por exceções. Nessa etapa, regras com alta taxa
de erro são utilizadas na busca por exceções. Uma alta taxa indica que existe
uma certa quantidade de exemplos que satisfazem o corpo da regra mas que
não estão de acordo com a previsão da sua cabeça. Esse valor indica que podem
haver exceções para essa regra. Somente esses exemplos são selecionados para
compor um novo subconjunto de exemplos no qual as exceções serão procuradas.
Dentro desse subconjunto, associações entre os atributos desse exemplo e a(s)
classe(s) negativa(s)3 são procuradas nesse subconjunto. Se essas associações têm
valores de suporte e confiança aceitáveis dentro do subconjunto, elas são regras
de referência, e o par (regra geral, regras de referência) representa uma regra de
exceção.

Para a validação da abordagem proposta, foi realizado em estudo de caso
utilizando um conjunto de dados real, sobre a clivagem de substratos protéicos
por protease viral, no qual o conhecimento induzido é apresentado na forma de
regras gerais e exceções. Enquanto as regras gerais induzidas estão relaciona-
das ao processo biológico, as exceções podem prover várias pistas que auxiliam
o especialista a entender o processo que gera os dados [2,3,4,5,6]. Os resulta-
dos apresentados nesse estudo de caso mostraram que a abordagem proposta é
apropriada e eficiente, representando o conceito relacionado aos dados de uma
maneira mais intuitiva àquela que os especialistas no domı́nio estão acostumados
a expressar seus conhecimentos, além de uma melhora na taxa de classificação,
quando comparado com o algoritmo de indução de árvores de decisão C4.5.

3.2 Roccer

Gráficos ROC vêm chamando a atenção da comunidade de aprendizado de
máquina por ser uma maneira mais eficiente de avaliar modelos de classificação,
principalmente em casos em que há uma grande desproporção de exemplos entre
as classes ou quando os custos associados aos erros cometidos por esses modelos
são desconhecidos. Em linhas gerais, um gráfico ROC é um gráfico da fração
de exemplos positivos classificados incorretamente — taxa de falsos positivos
(fpr) — no eixo x contra a fração de exemplos positivos corretamente classifica-
dos — taxa de verdadeiros positivos (tpr) — no eixo y [23]. Uma propriedade
importante do gráfico ROC é que nele é posśıvel plotar tanto uma única regra,
um modelo de classificação (que pode ser composto por um conjunto de regras)
ou até mesmo um modelo parcial (composto, por exemplo, por um subconjunto
das regras que compõem o modelo).

Roccer [7,8] é um algoritmo para a seleção de regras baseado no gráfico
ROC. As regras são provenientes de um conjunto externo de regras, e o algoritmo
seleciona um subconjunto menor baseado na região convexa do gráfico ROC. Essa
abordagem é motivada pela observação de que os modelos ótimos de classificação,
em diferentes situações de custos de classificação, estão na região convexa no
espaço ROC. A idéia básica consiste em inserir uma regra na lista de decisão

3 No caso de existirem mais de duas classes, o conjunto das classes não previstas pela
regra constitui a classe negativa.



somente se essa inserção levar a um ponto que esteja fora da região convexa
atual. Caso contrário a regra é descartada.

A avaliação experimental utilizando 16 conjuntos de dados do repositório da
UCI mostra que, em geral, o algoritmo tem um desempenho comparável e em
muitos casos melhor, medido em termos da AUC, a vários algoritmos de aprendi-
zado de regras descritos na literatura. Um aspecto no qual o Roccer se destaca
tem a ver com o número de regras selecionadas que, na maioria das vezes, é
sistematicamente inferior ao número de regras induzidas pelos outros algorit-
mos. Conjuntos menores de regras são interessantes pois, além de permitir uma
melhor interpretação (devido ao número reduzido de regras) do conceito indu-
zido, apresentam regras que cobrem um maior número de exemplos. Uma outra
vantagem é que, como está baseado em análise ROC, a lista de decisão gerada
pelo Roccer está (inversamente) ordenada de acordo com a probabilidade de
um exemplo pertencer à classe. Além disso, caso os custos de classificação sejam
conhecidos, a análise ROC permite que uma truncagem da lista de decisão possa
ser utilizada para reduzir ainda mais (e de maneira simples e direta) a listagem
final de regras.

3.3 Proporção de exemplos entra as classes

Muitos aspectos podem influenciar o desempenho de um modelo de classificação
criado por um sistema de aprendizado supervisionado. Um desses aspectos está
correlacionado com a diferença entre o número de exemplos pertencentes a cada
uma das classes. Quando essa diferença é grande, os sistemas de aprendizado
podem encontrar dificuldades em induzir o conceito relacionado à classe mino-
ritária. Nessas condições, modelos de classificação que são otimizados em relação
à precisão têm tendência de criar modelos triviais, que quase sempre predizem
a classe majoritária. Entretanto, em muitos dos problemas reais, uma grande
desproporção no número de casos pertencentes a cada uma das classes é comum.
Por exemplo, na detecção de fraudes em chamadas telefônicas e transações rea-
lizadas com cartões de crédito, o número de transações leǵıtimas é muito maior
que o de transações fraudulentas. Na modelagem de risco de seguros, apenas uma
pequena porcentagem dos segurados reclama suas apólices em um dado peŕıodo.
Outros exemplos de domı́nios com um desbalanceamento intŕınseco entre as clas-
ses podem ser encontrados na literatura. Além disso, em muitas aplicações, não
se sabe qual é a proporção exata de exemplos pertencentes a cada classe ou se
essa proporção pode variar no tempo.

Muitos sistemas de aprendizado, nessas circunstâncias, não estão prepara-
dos para induzir modelos de classificação que possam predizer acertadamente as
classes minoritárias. Freqüentemente, esses modelos têm uma boa precisão na
classificação da classe majoritária, mas a precisão para a classe minoritária não
é aceitável. O problema é ainda maior quando o custo associado a uma clas-
sificação errônea para a classe minoritária é muito maior que o custo de uma
classificação errônea para a classe majoritária. Infelizmente, esta é a norma e não
a exceção para a maioria das aplicações com conjuntos de dados desbalanceados,
pois geralmente a classe minoritária é a de maior interesse.



Vários pesquisadores têm analisado o problema de aprender a partir de con-
juntos de dados com classes desbalanceadas. Dentre os diversos métodos propos-
tos nesses trabalhos, três abordagens principais têm sido utilizadas com maior
freqüência. São elas:

Atribuição de custos de classificação incorreta. Como mencionado, em mui-
tos domı́nios de aplicação, classificar incorretamente exemplos da classe mi-
noritária é mais custoso do que classificar incorretamente exemplos da classe
majoritária. Para esses domı́nios, é posśıvel utilizar sistemas de aprendizado
senśıveis ao custo de classificação. Esses sistemas objetivam minimizar o
custo total ao invés da taxa de erro de classificação. A principal restrição ao
uso desses sistemas é que o custo de classificação incorreta de cada classe
deve ser previamente conhecido e deve ser um valor constante;

Remoção de exemplos das classes majoritárias. Essa abordagem é geral-
mente chamada de under-sampling . Uma forma bastante direta de solucionar
o problema de classes desbalanceadas é balancear artificialmente a distri-
buição das classes no conjunto de exemplos. Os métodos de under-sampling
visam balancear o conjunto de dados por meio da remoção de exemplos das
classes majoritárias;

Inclusão de exemplos das classes minoritárias. Métodos dessa categoria
são geralmente conhecidos como métodos de over-sampling . Os métodos de
over-sampling são similares aos métodos de under-sampling . Entretanto, es-
ses métodos visam balancear a distribuição das classes por meio da replicação
de exemplos da classe minoritária.

A atribuição de custos e a inclusão ou remoção de exemplos estão fortemente
ligados. Uma forma de aprender com conjuntos com classes desbalanceadas é
treinar um sistema senśıvel ao custo, com o custo da classe minoritária maior do
que o da classe majoritária. Uma outra forma de fazer com que um sistema de
aprendizado se torne senśıvel ao custo é alterar intencionalmente a distribuição
das classes no conjunto.

A maioria dos métodos que tratam conjuntos de dados com classes desbalan-
ceadas visam melhorar o desempenho da classe minoritária por meio do balan-
ceamento de classes do conjunto de dados ou atribuição de custos. Como essas
duas abordagens estão ligadas, incrementando o número de exemplos da classe
minoritária torna essa classe mais custosa, e pode-se esperar que ela será me-
lhor classificada. Paralelamente, atribuir um custo maior aos exemplos da classe
minoritária faz com que os sistemas tendam a se focar nesses exemplos para
melhorar a sua função objetivo (que passa a ser o custo total e não mais a taxa
de erro de classificação) e espera-se que a classe minoritária seja melhor classifi-
cada. Muitos trabalhos com classes desbalanceadas apontam esse problema como
o maior responsável pelo baixo desempenho de algoritmos de aprendizado em
domı́nios nos quais algumas classes são pouco representadas. Entretanto, algo-
ritmos de aprendizado têm um desempenho surpreendentemente bom, com taxa
de acerto e AUC próximos de 100%, mesmo em domı́nios altamente desbalance-
ados [11]. Esse fato é um bom indicativo de que a proporção de exemplos entre



as classes não é sempre a responsável pelo mau desempenho dos algoritmos de
aprendizado em domı́nios com um desbalanceamento natural das classes. Em [9]
é apresentada uma série de experimentos com conjuntos de dados artificiais com
o intuito de confirmar a hipótese de que o desbalanceamento entre as classes não
é o único responsável pelo baixo desempenho em problemas desbalanceados, mas
também o grau de sobreposição entre as classes. Com base na hipótese de que
a sobreposição de exemplos entre as classes é um fator complicante ao aprendi-
zado com classes desbalanceadas, três novos métodos de balanceamento artificial
de conjuntos de dados foram propostos: CNN + Tomek, SMOTE + Tomek e
SMOTE + ENN [11], e extensivamente comparados com outros métodos da li-
teratura. Também verificamos que, nessas condições, métodos de over-sampling
têm melhores resultados pois lidam mais diretamente com o problema.

Também realizamos uma série bastante completa de experimentos com con-
juntos de dados naturais e vários métodos que visam balancear artificialmente
os conjuntos de dados [11]. Esses experimentos mostram que métodos de over-
sampling tendem a ter um melhor desempenho, medido em termos da AUC,
do que os métodos de under-sampling . Também verificamos que o método de
over-sampling aleatório, apesar de extremamente simples, é bem competitivo na
maioria dos casos com outros métodos de over-sampling mais sofisticados. Re-
alizamos também uma série de experimentos variando-se artificialmente a pro-
porção de exemplos dos conjuntos de dados, utilizando over-sampling e under-
sampling aleatório. Mais uma vez o método de over-sampling teve melhor desem-
penho. O melhor desempenho dos métodos de over-sampling pode ser explicado
principalmente devido ao fato que, por descartarem exemplos, os métodos de
under-sampling tendem a descartar informações potencialmente contidas nes-
ses exemplos. Também verificamos experimentalmente que, em geral, a poda da
árvore de decisão leva a resultados com uma menor AUC, principalmente em
conjuntos de dados desbalanceados.

Conduzimos também uma série de experimentos para explorar o relaciona-
mento entre pequenos disjuntos e classes desbalanceadas [13]. Em linhas gerais,
pode-se concluir que os métodos de over-sampling , que mais diretamente tra-
tam o problema de classes desbalanceadas, levam a um aumento no número e
na concentração de erro dos pequenos disjuntos. Além disso, a poda, que é nor-
malmente recomendada para diminuir a incidência de pequenos disjuntos, leva
a uma diminuição da AUC para problemas com classes desbalanceadas. Um dos
métodos por nós proposto, SMOTE + Tomek, teve uma pequena melhora no
desempenho conjunto tanto na AUC quanto na concentração de erro.

O problema de proporção de exemplos entre as classes também foi investigado
dentro do contexto de aprendizado semi-supervisionado, cujo objetivo é explo-
rar tanto exemplos previamente rotulados quanto não rotulados para induzir
um modelo de classificação. Em aprendizado semi-supervisionado, o conjunto de
exemplos rotulados é geralmente muito pequeno e o algoritmo tenta incorporar
exemplos não rotulodos a esse conjunto no intuito de melhorar o modelo indu-
zido. Em [14] mostramos empiricamente que a proporção de exemplos de cada
classe rotulados a cada iteração do algoritmo semi-supervisionado Co-training é



um parâmetro muito importante desse algoritmo, fato normalmente negligenci-
ado na literatura. A maioria dos experimentos com Co-training reportados na
literatura refere-se a simulações nas quais a classe associada a cada exemplo é co-
nhecida. Nesses experimentos, a proporção é normalmente ajustada à proporção
de exemplos do conjunto de dados. Entretanto, essa informação é, a prinćıpio,
desconhecida.

3.4 Ensembles de rankings

Vários métodos foram propostos na literatura para agregar a classificação de
vários modelos de classificação em um único modelo. Esses métodos são geral-
mente conhecidos como ensembles, e cada modelo que compõe o ensemble é
conhecido como modelo base. Em certas condições, ensembles proporcionam um
ganho de desempenho com relação aos modelos base considerando a taxa de
acerto de classificação.

Mesmo que ensembles sejam largamente utilizados para melhorar modelos de
classificação, pouco trabalho tem sido feito em métodos que constroem ensembles
de rankings. No Caṕıtulo 8 da tese é descrito um novo método que propomos para
combinar vários rankings em um ensemble. O método é chamado BordaRank
e é baseado no método de votação por preferências múltiplas denominado borda
count.

BordaRank trabalha da seguinte maneira: ao invés de um conjunto de mo-
delos base de classificação, temos um conjunto base de rankings. Assumindo que
queiramos construir um ensemble de m ranking base tendo n casos ordenados
em cada ranking base, o resultado pode ser representado em uma tabela de
n ×m posições. Nessa tabela, a j-ésima coluna dá as posições do j-ésimo ran-
king base. Dessa maneira, a célula (i, j) dá a posição do caso i ordenado pelo
ranking j. Para cada caso i, é calculada a média das suas posições individuais i .
Finalmente, os casos são reordenados de acordo com as suas posições médias. Os
resultados experimentais, em uma série de conjuntos de dados da UCI, mostra-
ram um ganho de desempenho com base nos rankings individuais que compõem
o ensemble. Além disso, BordaRank é competitivo com vários outros métodos
de combinar os valores cont́ınuos preditos pelos modelos induzidos pelos algo-
ritmos de aprendizado. Como BordaRank precisa apenas da ordenação dos
exemplos e não desse valor cont́ınuo para fazer a combinação, ele tem uma gama
maior de posśıveis aplicações.

3.5 Resultados

Por razões de espaço, os resultados das avaliações, bem como a sua discussão
detalhada, não puderam ser apresentados neste artigo e encontram-se na tese.
Em linhas gerais, os resultados mostram que o uso de exceções foi capaz de
criar um modelo mais compacto e preciso do que o modelo gerado pelo C4.5
no estudo de caso envolvendo śıtios de clivagem de protéınas do v́ırus HIV. O
algoritmo Roccer foi também capaz de gerar, em muitos dos 16 conjuntos de
dados utilizados na avaliação, modelos mais compactos e com uma AUC maior



do que outros algoritmos propostos na literatura. Para vários conjuntos de da-
dos, os métodos propostos para o tratamentos de classes desbalanceadas foram
efetivos para aleviar o problema. Experimentos com conjuntos de dados artifi-
ciais também foram importantes para um melhor entendimento do problema.
Finalmente, BordaRank se mostrou uma abordagem simples e efetiva para a
composição de rankings, apresentados resultados melhores que muitas aborda-
gens mais complexas.

4 Conclusão

A intersecção entre as áreas de aprendizado de máquina e mineração de dados
tem-se mostrado um rica fonte de pesquisas. Nesta tese, exploramos algumas
das limitações ou restrições de algoritmos de aprendizado que vieram à tona
com as suas aplicações em mineração de dados com o intuito de aliviar essas
limitações propondo novas abordagens, métodos e algoritmos dentro da área
de aprendizado de máquina. As solunções apresentadas são novas, vantajosas e
eficientes. Elas foram empiricamente testadas e validadas, além de publicadas
em diversos periódicos e congressos internacionais e nacionais.
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